Alaskan Malamute Klub Česká Republika
Všeobecná členská schůze
konaná dne 14. dubna 2007 Praha Uhříněves

Usnesení
Všeobecná členská schůze jednala podle předloženého Programu
jednání, který jednohlasně odsouhlasila.
Všeobecná členská schůze zvolila návrhovou komisi ve složení :
předseda
člen
člen

- Kateřina Scheuflerová
- Oleg Mihalčin
- Ing. Vladimír Vejsada

I. Členská základna AMKČR bere na vědomí a schvaluje :


Doplňující volbu člena revizní komise, zvolena byla Karla Krpálková
s výsledkem hlasování Ano 9, Ne 0, Zdrželo se 0



Zvýšení poplatku čtenářského členství na 400,- Kč s výsledkem hlasování



Ano 9, Ne 0, Zdrželo se 0
Předložené zprávy na všeobecné členské schůzi :
- zprávu o činnosti klubu za r. 2006
- zprávu o hospodaření klubu za r. 2006
- zprávu redakce bulletinu za r. 2006
- zprávu poradce chovu za r. 2006

II. Kontrola plnění usnesení 2006
- vypracování uživatelské příručky, která bude obsahovat zápisní řád AMKČR a
formuláře hodnocení HD a DOCH-PRA – úkol těsně před splněním, pokračuje,
termín splnění podzim 2007
- nadále pořádat klubové akce a vydávat bulletin – úkol pokračuje
- zažádat o přeložení prezentace klubu do francouzského jazyka a její zveřejnění na
webových stránkách klubu- pan Michael Al-Nassir – úkol zrušen
- připravit akci Víkend s aljašským malamutem v r. 2006 – splněno, úkol pokračuje
pro rok 2007
- průběžně informovat své členy prostřednictvím bulletinu, webu a e-mailů o plnění
bodů z usnesení všeobecné členské schůze a o celkovém dění v klubu – úkol
průběžně plněn
- vznést podnět na orgány zastřešující klub AMKČR - ČMKU a ČKS, k řešení
problematiky chovu psů bez PP cestou podpory chovatelů psů s PP a osvětu laické
veřejnosti a iniciovat spolupráci s dalšími kluby v této oblasti. Výboru klubu se ukládá
průběžně informovat o této problematice na klubových webových stránkách – úkol
zrušen s tím, že klub bude nápomocen ČMKU a ČKS v řešení tohoto problému,
pokud tyto organizace budou tento problém řešit a vyzvou chovatelské kluby ke
spolupráci.
III. Ukládá výboru klubu na další období :
- dokončit práce na uživatelské příručce a její vydání nejpozději k termínu
Klubové výstavy AMKČR 2007
- pořádat klubové akce a vydávat bulletin
- připravit akci Víkend s aljašským malamutem v r. 2007
- zmapovat možnost převedení běžného účtu klubu k jiné bance, aby se tak
snížily náklady na vedení účtu a případně tento převod uskutečnit
- vyvolat jednání s KSP na sjednocení podmínek vyhodnocování HD,
s důrazem na sjednocení minimálního věku psů pro vyhodnocení HD a
sjednocení protokolů zvolených hodnotitelů v ČR
- poradce chovu provede analýzu problematiky vyhodnocování DOCH - PRA
s ohledem na možné zrušení povinnosti těchto kontrol pro psy starší 7 let,
případnou změnu Zápisního řádu AMKČR připraví pro příští členskou schůzi
AMKČR
Z celkového počtu přítomných prezentovaných členů hlasovalo celkem 9 členů. Z 9
hlasovacích lístků bylo 9 platných. Neplatných bylo 0.
V Praze dne 14.4. 2007
Návrhová komise :
Oleg
Mihalčin

Vladimír
Vejsada

Kateřina
Scheuflerová

